
Aneks do regulaminu organizacji wycieczek i wyjść  

w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie 

 
 PODSTAWA PRAWNA:  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. z 2021 r. poz. 982 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty   
w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 
493 ze zm.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 861 ze zm.)  

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. W I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie wycieczki szkolne organizowane są zgodnie 
z ogólnymi wytycznymi GIS i MZ w zakresie zachowania zasad reżimu sanitarnego oraz przepisami 
prawa odnoszącymi się do organizacji wycieczek szkolnych.  

 2. Dopuszcza się organizację wyjść. W księdze wyjść rejestrujemy tylko wyjścia – inicjowane   
i realizowane przez nauczyciela w celu realizacji podstawy programowej w ramach zajęć 
prowadzonych pod jego kierunkiem. W czasie tych zajęć uczniowie  są pod opieką nauczyciela 
prowadzącego zajęcia.  

3. W autokarze jednocześnie mogą przebywać uczniowie z jednej klasy/oddziału. W autokarze musi 
być wyodrębnione miejsce dla ucznia lub nauczyciela z objawami chorobowymi.  

4. Szkoła zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych wszystkich uczestników 
wycieczki państwowym organom i służbom sanitarnym, jeśli po jej zakończeniu, okaże się że 
jakikolwiek uczestnik jest nosicielem SARS -Co V - 2, w czasie do 10 dni po zakończeniu wycieczki.   
 

II. ZADANIA I OBOWIĄZKI KIEROWNIKA WYCIECZKI  

1. Kierownik wycieczki przedstawia dyrektorowi szkoły na dwa tygodnie przed planowanym 
wyjazdem uczniów plan wycieczki oraz informację o dostosowaniu miejsca wycieczki do reżimu 
sanitarnego w czasie panującej pandemii COVID -19 (Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa danego 
obiektu), po uzyskaniu pozytywnej opinii, kierownik wycieczki zajmuje się jej organizacją.  

2. Dyrektor szkoły w terminie do 3 dni wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na organizację wycieczki.  

3. Kierownik wycieczki składa dokumentację zgodną z Regulaminem organizacji wycieczek szkolnych 
obowiązującym w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie oraz Aneksem do regulaminu, 
do dyrektora szkoły na pięć dni przed planowaną wycieczką.  
 
4. Kierownik wycieczki jest zobowiązany do zapoznania uczniów i ich rodziców z zasadami reżimu 
sanitarnego miejsca, do którego udają się uczniowie.  

5. Kierownik wycieczki uzyskuje pisemną zgodę rodziców na wyjście lub wyjazd z uczniami poza teren 
szkoły w czasie trwającego stanu epidemii. 



6. Zadania i obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki szczegółowo określa Regulamin organizacji 
wycieczek szkolnych.  
 
 
III. PROCEDURY I ZASADY POSTĘPOWANIA W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY 
UCZESTNIKOM WYCIECZKI W TRAKCIE PANDEMII COVID-19 
 
1. Uczestnikiem wycieczki nie może być osoba, która jest objęta kwarantanną bądź świadoma 
przechodzenia (również bezobjawowego) choroby COVID - 19.  

2. Uczestnikiem wycieczki nie może być osoba, która przejawia charakterystyczne dla COVID- 19 
objawy chorobowe.  

3. Uczestnik zobowiązany jest posiadać stosowne wyposażenie ochronne (maseczka - obowiązkowo, 
inne środki ochrony osobistej - według uznania).  

4. Podczas wchodzenia do autokaru (każdorazowo) obowiązuje dezynfekcja rąk.  

5. Podczas przejazdu wszyscy uczestnicy mają obowiązek zakrywać usta i nos – wymóg przewoźnika.  

6. Uczestnicy wycieczki stosują się do zasad reżimu sanitarnego, obowiązującego w miejscach pobytu. 
Za ich przestrzeganie odpowiedzialny jest kierownik wycieczki.  

7. Uczestnicy wycieczki nie mogą zabierać ze sobą zbędnych przedmiotów. Uczestnicy wycieczki nie 
powinni wymieniać się żadnymi przedmiotami między sobą. 

8. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia, kierownik wycieczki izoluje ucznia od 
grupy, natychmiast powiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców. Rodzice w miarę możliwości 
niezwłocznie odbierają dziecko z miejsca docelowego wycieczki lub z autokaru podczas przejazdu. 
Jeżeli nie ma takiej możliwości, uczeń wraca do szkoły, zachowując dystans społeczny od grupy    
i innych uczestników wycieczki.         

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy dokument jest aneksem do Regulaminu wycieczek organizowanych przez I Zespół Szkół 
im. Stanisława Staszica we Wschowie – obowiązuje od 15 września 2021 r. do odwołania. 

2. We wszelkich nieujętych kwestiach, należy stosować się do zaleceń: GIS, Ministerstwa Zdrowia   
i MEiN.  

3. Wszystkie osoby, których ta procedura dotyczy, zobowiązane są do bezwzględnego jej 
przestrzegania i stosowania. 

 


